AYDINLATMA METNİ
AKUAKA
MANYETİK
ARITMA
SİSTEMLERİ
İMALATI
İÇ
VE
DIŞ
TİCARET
LTD.ŞTİ(“Şirket”/”Şirketler”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet
göstermekteyiz.
6698 sayılı KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (‘’KVKK’’) ve ilgili mevzuatları
kapsamında, kişisel verileriniz, sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda, aşağıda açıklanan amaçlar
ve hizmetlerimizin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda
faaliyetlerimizilekanuni yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi amacı ile ilgili yasa ve
mevzuatlarına uygun olarak, veri sorumlusu sıfatıyla; işletmemiz AKUAKA MANYETİK ARITMA
SİSTEMLERİ İMALATI İÇ VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. ve yetkili veri işleyenleri tarafından
işlenebilmektedir.
Veri Sorumlusu olarak işlediğimiz tüm kişisel veriler KVKK’ya uygun olarak işlenerek,
korunmaktadır.Bu sorumluluk bilinciyle haklarınız konusunda sizleri bilgilendirebilmek maksadıyla
bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) 10. Maddesi ve
Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ
uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla AKUAKA MANYETİK ARITMA SİSTEMLERİ İMALATI İÇ VE
DIŞ TİCARET LTD.ŞTİtarafından hazırlanmıştır.
HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?
Kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 5. ve
6.maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde aşağıda yer alan amaçlarla
işlenecektir;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AKUAKA MANYETİK ARITMA SİSTEMLERİ İMALATI İÇ VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ’ın yürüttüğü
projeler kapsamındaki faaliyetlerin sözleşmelere, mevzuata ve şirket politikalarına uygun olarak
yerine getirilmesi
İnsan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icrası,
AKUAKA MANYETİK ARITMA SİSTEMLERİ İMALATI İÇ VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ ile iş ilişkisi
içerisinde olunan gerçek kişilerin ticari ve hukuki güvenliğinin sağlanması, hukuk işlemlerinin takibi
Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi ve takibi,
Fiziksel mekân güvenliğinin sağlanması,
Bilgi güvenliği faaliyetlerinin sürdürülmesi ve 5651 sayılı kanun gereklerinin yerine getirilmesi,
Web sitemiz aracılığı ile duyuru ve bilgi paylaşımının sağlanması

Veri
Kategorisi

KimlikBilgisi

İletişimBilgisi

LokasyonVeri
si

Kişisel Veri Açıklama
Kimliğibelirliveyabelirlenebilirbirgerçekkişiyeaitolduğ
uaçıkolanveverikayıtsystemiiçerisindeyeralan,
ehliyet, nüfuscüzdanı, ikametgâh, pasaport,
avukatlıkkimliği,
evlilikcüzdanıgibidokümanlardayeralanbilgiler
Kimliğibelirliveyabelirlenebilirbirgerçekkişiyeaitolduğ
uaçıkolanveverikayıtsistemiiçerisindeyeralan,
kişiyleiletişimkurulmasıamacıylakullanılanbilgiler

İlgiliKişisel Veri İçerisineGirenKişisel Veri Tipleri
TCKN, pasaport no., nüfuscüzdanıseri no, ad-soyad, fotoğraf,
doğumyeri,
doğumtarihi,
yaş,
nüfusakayıtlıolduğuyer,
vukuatlınüfuscüzdanıörneği, imza
E-mail adresi, telefonnumarası, cep telefonunumarası, adres,
Instagram, twitter, lınkedinfacebookv.b.sosyal media

Kimliğibelirliveyabelirlenebilirbirgerçekkişiyeaitolduğ
E-mail adresi, telefonnumarası, cep telefonunumarası, adres
uaçıkolanveverikayıtsistemiiçerisindeyeralan,
vb. Konumverisi
verisahibininkonumunutespitetmeyeyarayanveriler
Kimliğibelirliveyabelirlenebilirbirgerçekkişiyeaitolduğ
uaçıkolanveverikayıtsistemiiçerisindeyeralan,
Şirketaraçlarınınkullanımısırasındaedinilenlokasyonverileri
verisahibininkonumunutespitetmeyeyarayanveriler,

AileBireyleriv
eYakınBilgisi

Kimliğibelirliveyabelirlenebilirbirgerçekkişiyeaitolduğ
uaçıkolanveverikayıtsistemiiçerisindeyeralan,
Kişiselverisahibininçocukları,
eşleriileilgilikimlikbilgisi,
ilgilişirketveverisahibininhukukimenfaatlerinikoruma
iletişimbilgisiveprofesyonel, eğitimbilgileriv.b.bilgiler
kamacıylaişlenenkişiselverisahibininailebireylerivey
akınlarıhakkındakibilgiler

MüşteriBilgisi

Kimliğibelirliveyabelirlenebilirbirgerçekkişiyeaitolduğ
uaçıkolanveverikayıtsistemiiçerisindeyeralan,
Müşteri no, meslekbilgisi, v.b.
ürünvehizmetlerimizdenfaydalananmüşterilereaitbil
giler

Müşteriİşlem
Bilgisi

Kimliğibelirliveyabelirlenebilirbirgerçekkişiyeaitolduğ
uaçıkolanveverikayıtsistemiiçerisindeyeralan,
Talepvetalimatlar, siparişvesepetbilgileri, v.b.
ürünvehizmetlerimizdenfaydalananmüşterilertarafın
dangerçekleştirilen her türlüişlemeilişkinbilgiler

FizikselMeka Kimliğibelirliveyabelirlenebilirbirgerçekkişiyeaitolduğ
nGüvenlikBilg uaçıkolanveverikayıtsistemiiçerisindeyeralan,
Kamerakayıtlarıv.b.
isi
fizikselmekanagirişte, fizikselmekanın

İşlemGüvenli
ğiBilgisi

Kimliğibelirliveyabelirlenebilirbirgerçekkişiyeaitolduğ
uaçıkolanveverikayıtsistemiiçerisindeyeralan,
Şirketimizveilgilitaraflarınteknik,
idari,
hukukiveticarigüvenliğinisağlamakamacıylaişlenenk
işiselveriler

Kişiselverisahibiyleilişkilendirilenişlemile
kişiyieşleştirmeyevekişinin
işlemiyapmayayetkiliolduğunugösterenbilgiler
(örn.Internetsitesişifreveparolabilgileri)

o
o

Kimliğibelirliveyabelirlenebilirbirgerçekkişiyeaitolduğ
Risk
uaçıkolanveverikayıtsistemiiçerisindeyeralan,
YönetmiBilgis Şirketimizinticari,
IP adresi, Mac ID vb. kayıtlar
i
teknikveidaririskleriniyönetebilmekiçinişlenenkişisel
veriler

Finansal Bilgi

Kimliğibelirliveyabelirlenebilirbirgerçekkişiyeaitolduğ
uaçıkolanveverikayıtsistemiiçerisindeyeralan,
kişiselverisahibiilemevcuthukukiilişkinintipinegöreya
ratılan
her
türlüfinansalsonucugösterenbilgi,
belgevekayıtlarkapsamındakikişiselveriler

ÖzlükBilgisi

Kimliğibelirliveyabelirlenebilirbirgerçekkişiyeaitolduğ
uaçıkolanveverikayıtsistemiiçerisindeyeralan,çalışa Kanunen her türlübilgivebelge (örn. Maaşmiktarı, SGK pirimleri,
nlarınözlükhaklarınınoluşmasınatemeolankişiselveri bordrolarv.b.)
ler

Veri
sahibininyapmışolduğuişlemlerinfinansalsonucunugösterenbilgil
er,
kredikartıborcu,
kreditutarı,
krediödemeleri,
ödenecekfaiztutarıveoranı,borçbakiyesi, alacakbakiyesiv.b.

Veri
Kategorisi

Kişisel Veri Açıklama

ÇalışanAdayı
Bilgisi

Kimliğibelirliveyabelirlenebilirbirgerçekkişiyeaitolduğuaçı
kolanveverikayıtsistemiiçerisindeyeralan,
Şirketimiznezdindeişbaşvurusuyapmaküzerebilgilerinipa
ylaşanverisahiplerineait,
başvurudeğerlendirmesürecindekullanılankişiselveriler

Özgeçmiş, mülakatnotları, kişiliktestlerisonuçlarıv.b.

Çalışanİşlem
Bilgisi

Kimliğibelirliveyabelirlenebilirbirgerçekkişiyeaitolduğuaçı
kolanveverikayıtsistemiiçerisindeyeralan,çalışanlarınvey
a
isle
ilgiligerçekleştirdiği
her
türlüişlemeilişkinkişiselveriler

İşegiriş-çıkışkayıtları,
işseyahatleri,
katıldığıtoplantılarailişkinbilgiler,güvenliksorgusu,
mail
trafikleriizlemebilgisi,
araçkullanımbilgisi,
şirketkredikartıharcamabilgisiv.b.

İlgiliKişisel Veri İçerisineGirenKişisel Veri Tipleri

Kimliğibelirliveyabelirlenebilirbirgerçekkişiyeaitolduğuaçı
ÇalışanPerfor
kolanveverikayıtsistemiiçerisindeyeralan,
mansveKariy
çalışanlarınperformanslarınınölçülmesivekariyergelişimle Kariyergelişimineyönelikeğitimlerv.b.
erGelişimBilgi
rinininsankaynaklarıpolitikalarıkapsamındaplanlanmasıv
si
eyürütülmesiamacıylaişlenenkişiselveriler
Kimliğibelirliveyabelirlenebilirbirgerçekkişiyeaitolduğuaçı
Yan
kolanveverikayıtsistemiiçerisindeyeralan,
HaklarveMenf çalışanlarasunulanyanhakvemenfaatlerinplanlanmasıveç
aatlerBilgisi
alışanlarınbunlardanfaydalandırılmasınayönelikişlenenki
şiselveriler
Kimliğibelirliveyabelirlenebilirbirgerçekkişiyeaitolduğuaçı
PazarlamaBil kolanveverikayıtsistemiiçerisindeyeralan,
gisi
Şirketimizintarafındanpazarlamafaaliyetlerindekullanılaca
kveriler
Kimliğibelirliveyabelirlenebilirbirgerçekkişiyeaitolduğuaçı
Hukukiİşlemv kolanveverikayıtsistemiiçerisindeyeralan,
eUyumBilgisi hukukialacakvehaklarıntespitivetakibiileborçvekanuniyük
ümlülüklerinifasıamacıylaişlenenkişiselveriler
Kimliğibelirliveyabelirlenebilirbirgerçekkişiyeaitolduğuaçı
DenetimveTef kolanveverikayıtsistemiiçerisindeyeralan,
tişBilgisi
Şirketimizinkanuniyükümlülükleriveşirketpolitikalarınauyu
mukapsamındaişlenenkişiselveriler
Kimliğibelirliveyabelirlenebilirbirgerçekkişiyeaitolduğuaçı
kolanveverikayıtsistemiiçerisindeyeralan,
kişilerinırkı,
Özel
etnikkökeni,
siyasidüşüncesi,
felsefiinancı,
dini,
NitelikliKişisel mezhebiveyadiğerinançları,
kılıkvekıyafeti,
dernek,
Veri
vakıfya
da
sendikaüyeliği,
kangrubu,
sağlığı,cinselhayatı,cezamahkûmiyetivegüvenliktedbirleri
yleilgiliverileriilebiyometrikvegenetikverileri
Kimliğibelirliveyabelirlenebilirbirgerçekkişiyeaitolduğuaçı
Talep /
kolanveverikayıtsistemiiçerisindeyeralan,
ŞikayetYöneti Şirketimiz’eyöneltilmişolan
her
miBilgisi
türlütalepveyaşikayetinalınmasıvedeğerlendirilmesineiliş
kinkişiselveriler
Kimliğibelirliveyabelirlenebilirbirgerçekkişiyeaitolduğuaçı
kolanveverikayıtsistemiiçerisindeyeralan,
İtibarYönetimi
Şirketimizinhissedarlarının,
Bilgisi
çalışanlarının,işortaklarınınveyamüşterilerininitibarınıetkil
emeihtimalibulunankişiselveriler
Kimliğibelirliveyabelirlenebilirbirgerçekkişiyeaitolduğuaçı
Görselveİşits
kolanveverikayıtsistemiiçerisindeyeralan,
el Veri
kişiselverisahibiyleilişkilendirilengörselveişitselkayıtlar

Araçtahsisiv.b.
Pazarlamaamcıylakullanılmaküzeretoplanankişininalışkanl
ıkları,
beğenilerinigösterenraporlarvedeğerlendirmeler,
hedeflemebilgileri,
cookie
kayıtları,
verizengileştirmefaaliyetleri, v.b.
Mahkemeveidari
kararlarıgibibelgelerdeyeralanveriler

merci

Denetimveteftişraporları,
ilgiligörüşmekayıtlarıvebenzerikayıtlar
Irk,
etnikköken,
siyasidüşünce,
felsefiinanç,
din,
mezhepveyadiğerinanç, kılıkvekıyafet, dernek, vakıfya da
sendikaüyelikbilgisi,sağlıkvecinselhayatileilgiliveriler,
cezamahkûmiyetivegüvenliktedbirleriyleilgiliveriler,
biyometrikveriler, genetikveriler

Şirketlereyönelik
her
bunlarlailgilikayıtveraporlar

türlütalepveşikayetler,

Şirketileilgilisosyalmedyadaçıkanolumsuzhaberlerdeyerala
nkişiselverilervbbilgiler

Fotoğraflar,kamerakayıtlarıveseskayıtları

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar
doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu
kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine
getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK Kanunu’nun 5. ve 6.
maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı
maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI
Kişisel verileriniz Şirket tarafından aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebeplerle işlenebilir.
• Aramızdaki sözleşmelerin uygulanabilmesi ve şart ve koşullarının yerine getirilmesi ve hukuki
yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için;
• Tarafınızdan veya temsilcisi olduğunuz şirket tarafından Şirket’e temin edilen mal ve hizmete ilişkin

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

işlerin ve iletişimin koordinasyonu ve yürütülmesi ve hizmet/sözleşme ifasına ilişkin kalite kontrolü
ve değerlendirmesi
Finans ve muhasebe kayıtlarının tutulabilmesi, cari kart oluşturulması ve ödeme / tahsilat
işlemlerinin gerçekleştirilmesi
Tedarikçi adına düzenlenen senet veya çeklerin teslim alınması ve ciro edilmesi yoluyla
ödenmesinde kullanılan bilgiler.
İşçiye ihtiyaç duyulması halinde hizmet alınması
Müşteri İşlem Süreçlerinin yönetimi
Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
Çalışan adayı/stajyer seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi,
Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi,
Çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi,
Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Çalışanlar için yan
haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi,
Denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi,
Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,
Erişim yetkilerinin yürütülmesi,
Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
Hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi,
Fiziksel mekân güvenliğinin temini,
Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
İç denetim/soruşturma/istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi,
İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,
İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,
İş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,
İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,
İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin sürdürülmesi,
Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,
Hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
Hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,
Profesyonel yönetici süreçlerinin süreçlerinin yürütülmesi,
Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi,
Talep/şikâyetlerin takibi,
Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini,
Ücret politikasının yürütülmesi,
Hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,
Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
Yatırım süreçlerinin yürütülmesi,
Yetenek/kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi,
Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi,
Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amaçlarıyla işlenebilecek ve gerektiğinde mevzuata
uygun şekilde üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

Şirketin idaresi, işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması amacıyla, özellikle;
• Onaylı tedarikçi ve müşteri listesi oluşturulması
Savunma hakkımızı kullanabilmek veya tarafımızdan usulüne uygun bir hukuki süreç kapsamında talep
edildiği takdirde hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek adına işlenebilir.
Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve her halde
kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması
Kişisel verileriniz, KVKK’da belirtilen kurallar ve bu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar dahilinde, kural
olarak, ilgili kişilerin açık rızası bulunmaksızın üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.
Bununla birlikte, kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini de almak sureti ile
sunulan hizmetlerin tam ve kusursuz olmasını temin edebilmek amacıyla ve yalnızca hizmetin niteliğiyle
uygun düştüğü ölçüde iş ve çözüm ortaklarımıza, ifa yardımcılarımıza, ödeme hizmeti sağlayan kuruluşlara
ve sunduğumuz hizmet ve faaliyet amacımız doğrultusunda ya da ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda
düzenleyici denetleyici kurumlara, resmi mercilere ve de benzeri diğer işlemleri bizim adımıza
gerçekleştiren üçüncü kişilere aktarılabilecektir. Bu üçüncü kişiler ilgili hizmetlerin tam ve kusursuz temin
edilebilmesi için ilgili bilgilere ulaşması zorunlu olan kişilerden ibarettir.
Bunların haricinde hizmetin tam ve kusursuz olarak verilebilmesi için başkaca üçüncü kişilerle verilerin
paylaşılmak zorunda kalınması, AKUAKA MANYETİK ARITMA SİSTEMLERİ İMALATI İÇ VE DIŞ TİCARET
LTD.ŞTİ ‘nin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması, kanunlarda açıkça
öngörülmüş olması yahut yasalara uygun olarak verilmiş olan bir adli/idari emir bulunması gibi hallerde de
kişisel verileriniz -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir.
Kişisel bilgileriniz pazarlama amacıyla üçüncü taraflarla paylaşılmaz, ancak bunun yerine size, AKUAKA
MANYETİK ARITMA SİSTEMLERİ İMALATI İÇ VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ ve iş ortakları adına, söz konusu
iş ortağının özel teklifleriyle ilgili olarak AKUAKA MANYETİK ARITMA SİSTEMLERİ İMALATI İÇ VE DIŞ
TİCARET LTD.ŞTİ’den ileti almayı (kişisel bilgilerinizi üçüncü taraflara aktarmadan) isteyip istemediğinize
karar verme seçeneği verilmektedir.
Bazı durumlarda, postaların işlenmesi ve teslim edilmesi, müşteri destek hizmetleri sağlama, internet
siteleri barındırma, ticari işlemler gerçekleştirme veya hizmetlerimizle ilgili istatistiksel çözümlemeler yapma
gibi bazı sınırlı hizmetleri AKUAKA MANYETİK ARITMA SİSTEMLERİ İMALATI İÇ VE DIŞ TİCARET
LTD.ŞTİ adına yapmaları için üçüncü kişilerle yürürlükteki mevzuata uygun sözleşme ilişkileri
kurabilmektedir. Bu hizmet sağlayıcıların yalnızca hizmeti sağlayabilmek için gerekli olacak bilgileri
almaları, ilgili bilgilerin gizliliğini koruması şartı ve söz konusu bilgilerin amacı dışında kullanılmaması
gerekmektedir.
Kişisel verilerin bir kısmı, reklamların hedef kitleye uyarlanabilmesini sağlamak amacıyla, yalnızca diğer
kullanıcılara ait bilgilerle birlikte toplu olarak anonimleştirilmiş bir şekilde reklam verenlerle paylaşılabilir.
Anonimleştirilmiş veriler veri sahipleriyle eşleştirilemeyecek bilgiler olup, kimlik bilgileri içermez ya da kimliği
belirlenebilir kılmaz. Anonimleştirilmiş verilerde gizlilik güvence altındadır.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI
Kişisel verileriniz zaman zaman ve faaliyetin gerektirdiği ölçüde, Şirket’in ticari, idari veya sözleşmesel ilişki
içinde bulunduğu kurumlarla, bankalarla, iç ilişkimizin yürütülmesi amacıyla Şirket’in ortağı olan şirket ve
onun grup şirketleri gibi üçüncü kişilerle paylaşılabilir.
YURT DIŞINA VERİ AKTARIMI
AKUAKA MANYETİK ARITMA SİSTEMLERİ İMALATI İÇ VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ tarafından kişisel
verileriniz, KVKK’nın 4(2) maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5(2) ve
6(3) maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin ve Kanunun 9.
maddesindeki kurallar uyarınca, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından tespit edilecek yeterli
korumaya sahip yabancı ülkeler ilan edildikten sonra sadece bu ülkelerde yerleşik kişi ve kuruluşlara, yeterli
korumanın bulunmadığı tespit ve ilan edilen ülkeler için ise, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri
sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve ilgili aktarım açısından Kurul’un izninin
temin edilebildiği hallerle sınırlı olmak kaydıyla aktarılabilecektir.
KVKK uyarınca Kişisel Verilerin Açık Rıza Olmaksızın İşleyebileceği Haller:
KVKK’nın 5. maddesi ve Yönetmelik’in 7. Maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde açık rızanız aranmaksızın
aşağıda belirtilen Kişisel Verileriniz işlenebilir:
Kanunlarda açıkça öngörülen hallerde,
• Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya
rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden
bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması,
• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin
taraflarına ait Kişisel Verilerinizin işlenmesinin gerekli olması,
• Bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,
• Kişisel Verilerinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,

•
•
•

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatleri için veri
işlenmesinin zorunlu olması.
Kişisel sağlık verileri; kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım
hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır
saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık
rızası aranmaksızın işlenebilir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KVK KANUNU’NUN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen
yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde
ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde,
Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığınıöğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu
kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• KVKK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok
edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi
aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
KVKK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili
talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize
iletebilirsiniz.
Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVKK
Kanunu gereğince, yazılı olarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Şirketimize KVKK
Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz
kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK Kanunu’nun 11.
maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren
talebiniziakuakamanyetik@hs01.kep.tradresine e-posta yoluyla veya bizzat İVEDİK OSB MAHALLESİ
1445 CADDE NO 57A YENİMAHALLE ANKARAadresine başvurmak suretiyle bildirebilirsiniz.

Başvuru Formu Tıklayın
Kişisel Verileriniz Ne Süreyle İşlenecektir?
KVKK ’ya uygun olarak, işbu Aydınlatma ve Rıza Metninde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel
verileriniz, KVKK madde. 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat
uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz
tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.
BİLGİLERİNİZİN GÜNCELLENMESİ TALEBİ
Topladığımız kişisel verilerinizin doğru ve gerektiğinde güncel olması gerekmektedir. Bu nedenle, kişisel
verilerinizde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde, bu hususu Şirketimizin ilgili birimine
bildirebilirsiniz. Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler ve güncel metin tarafınıza tebliğ edildiği tarih
itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır.

